Månadsbrev Bohus IF februari 2018
Ordförande har ordet…
I förra veckans Alekuriren fanns det två artiklar som berör Bohus IF friidrott. Den första artikeln var
mindre positiv och handlade om arenabygget på Jennylund. Första delen av arenabygget, som innebär
markarbete och första lagret asfalt på löparbanor och ansatsbanor skulle varit färdigställt i slutet av
november. Dessvärre har förutsättningarna under jord varit allt annat än ideala, så arbetet har blivit mer
omfattande och kostsamt än budgeterat. Föreningen hoppas nu att politikerna skjuter till ytterligare
medel så att arenan kan färdigställas i närtid. Bohus IF skjuter till 1 miljon kronor till bygget i form av
ett bidrag från Idrottslyftet/Riksidrottsförbundet.
Den andra artikeln handlade om föreningens stolthet, Ale Inomhusspel. Även om det var färre tävlande
barn än tidigare under lördagen så var stämningen hög och applådsalvorna lika stora som vanligt när de
personliga rekorden radades upp i höjdhopp. Vårt koncept, att barnen inte behöver vänta mellan grenarna
så att tävlandet är färdig efter 2-3 timmar, är väldigt uppskattat. Tyvärr är det få eller inga andra
arrangörer som tänker som vi, övertygad om att det hade varit fler barn som hade tävlat i så fall.
Ni som var på plats på lördagen noterade säkert att vi hade många ungdomar som hjälpte till som
funktionärer. De gjorde ett fantastiskt bra jobb och var till stor hjälp. Våra äldre ungdomar har hjälpt och
kommer även hjälpa till som tränare/ledare på träningspass för de yngre under vinter och vår. Spännande
för de yngre och utvecklande för ungdomarna. Förhoppningsvis har föreningen ett antal tränare som är
fostrade i Bohus IF om några år. Bohus IF verksamhet drivs ideellt och är beroende av din och allas insats.
Ju fler som bidrar och hjälper till, desto bättre aktiviteter och arrangemang kan föreningen erbjuda sina
medlemmar.
Bordtennis
Lördagen 20 januari var hela sju stycken av Bohus IF's
Bordtennis-seniorer med och spelade i årets Veteran
SM som passande nog spelades i Vallhallahallen i
Göteborg. Bohus IF ställde upp i singelklasserna
Herrar 40 samt H 45. I Herrar 40 blev det en glädjande
bronsmedalj för Johnny Sallander.
Nästa år blir det längre att åka då VSM spelas i
Östersund, vilket blir starten på uppladdningen inför
Veteran EM i Budapest sommaren 2019.
Stort grattis Johnny!

Friidrott
Ale inomhus 2018
Helgen 20-21 januari genomfördes
ytterligare ett Ale Inomhusspel. Klubben
deltog med närmare 80 barn och ungdomar.
Det var mycket skratt och glädje och många
fina resultat. Det är kul att kunna bjuda våra
egna aktiva och våra grannklubbar på en
uppskattad tävling. Detta är bara möjligt
tack vare alla föräldrar och äldre aktiva som
ställer upp som funktionärer och gör ett
toppenjobb. Stort tack till er alla. Alla
resultat från tävlingen hittar ni här.

Trimtexkläder
Snart är det dags att beställa nya kläder från
Trimtex. Webshopen öppnar under nästa
vecka. Inför denna säsong kommer vi att
byta design på kläderna, efter att ha haft
samma design sedan friidrotten startade.
Det blir även några nyheter denna gång. Vi
kommer att få en ny typ av träningsjacka,
modell löpjacka. Det kommer att finnas
dammodeller i löparjacka, långa tights, lång
och kortärmad t-shirt samt linne. Vi byter
även ut zip-tröjan mot en modell utan
dragkedja. Sista dag att beställa kläder är
onsdagen 28 februari. Preliminär leverans i
början av maj. Det kommer att finnas
möjlighet att testa provkläder vid följande
tillfällen:
Onsdag 21/2 kl 1900-2000
Lördag 24/2 kl 1000-1130
Måndag 26/2 kl 1800-1930
Designbytet innebär också att vi kommer att
rea ut delar av de plagg vi har kvar i lager.
Det nya utseendet på kläderna kommer inte
att skilja sig mer åt från det gamla, än att det
går bra att kombinera gamla och nya plagg.

Aktuella tävlingar
TFIK Inomhus 10/2 (anmälan senast 31/1)
MAIK Indoor 24-25/2 (15/2)
Lilla Uddevallaspelen 17/3 (1/3)
Marsspelen Örebro 24-25/3 (10/3)

Mästerskap
Först ut i mästerskapstävlandet är Isa
Larsson som kommer att vara med i höjd på
IJSM (inomhus junior SM) för 17-åringar i
Uppsala 24-25 februari.
Helgen 3-4 mars i Växjö är det dags för
IUSM för 15-16-åringar. Omar Ibrahim (400
och 1500 m) och Matilda Bergand (höjd) har
kvalat in och Jonathan Norrman har några
tävlingar på sig att få till hoppningen
ordentligt och öka höjden med de få
centimetrar som saknas.
Veckan efter, 10-11 mars, avgörs GM
(Götalandsmästerskapen) i Varberg för 1314-åringar. Från Bohus har än så länge Tilda
Davidsson, Engla Nilsson, Axel Eenfeldt
och Ludvig Holgersson kvalat in i en eller
flera grenar. För Emma Hansson saknas
några centimetrar i kula, men det finns
ytterligare några tävlingstillfällen för att
kvala in och kanske blir det ytterligare
någon kille eller tjej som lyckas kvala in.
Klubben önskar alla deltagare lycka till.

Göteborgsvarvet
Vintern går fort och snart är det vår. Då är
det inte långt kvar till det är dags för
Göteborgsvarvet. Loppet går i år lördagen
19 maj. Men under hela veckan sker det
massa olika varvsaktiviteter.
Funktionärskap under denna vecka är
klubbens absolut viktigaste inkomstkälla.
Därför är det av största vikt att alla ställer
upp och hjälper till. Detta är ett
obligatoriskt uppdrag för alla aktiva i
klubben. Vi har bland annat hand om ett
par olika parkeringar under fredag, lördag
och söndag, samt bemannar två bandelar
under loppet.
Funktionärsanmälan för Göteborgsvarvet är
nu öppen. Ni hittar den via denna länk. Vi
önskar att få in anmälan så snart som
möjligt, dock senast 15 mars. Tänk på att det
är begränsat antal deltagare på vissa
uppdrag och där gäller först till kvarn.

